
 

 
 

 

1. Naam van het product 
NENKO Interactief draadloos 6 knoppen kleurenschakelpaneel  
 

2. Product code 
22009 
  

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Korte omschrijving 
Maak onder andere de Nenko bubbelunits, LED lichtbuizen, lichtbron voor vezelnevel, dieptespiegel, 
LED lichtbol en LED-strips interactief door middel van dit schakelpaneel. Met het schakelpaneel 
controleer je de kleur in de ruimte en regel je de bubbels van de bubbelunit.  

 

5. Inhoud 
1 x schakelpaneel  
1 x voedingsadapter 
 

6. Zintuigen stimulaties 
Zicht 
 

7. In gebruik nemen 
1. Dit schakelpaneel wordt automatisch ingeschakeld wanneer u op een knop drukt, en schakelt 
zichzelf uit wanneer het signaal verzonden is. Op deze manier wordt de batterij bespaard. Berg het 
schakelpaneel niet op in een omgeving waar de knoppen klem komen te zitten, zodat deze ingedrukt 
blijven. Op deze manier loopt de batterij namelijk leeg. 
  
2. Het gebruik van de schakelaar: 

 Mini USB aansluiting voor het opladen. 

 Rood lampje. Dit lampje brandt tijdens het opladen 
en gaat uit als de batterij volledig is opgeladen. 

 De knop voor het koppelen met producten (kort 
indrukken voor de koppeling) en voor het 
ontkoppelen van producten (12 seconden inhouden 
voor de ontkoppeling). Hiermee reset u het 
kleurenschakelpaneel naar de fabrieksinstellingen.  

 M (Mode knop), deze knop kunt u gebruiken om het UV effect in en uit te schakelen. Dit is 
alleen mogelijk met uitzonderlijke producten. 

 Knop – Bubbles on/off (bubbelunit aan/uit). 

 Knoppen – kleuren rood, groen, blauw, geel …. Elke keer als u erop drukt, zal de kleur 
veranderen. 

 Regenboog knop (gekleurde knop). Door het indrukken van deze knop zullen alle producten 
samen van kleur wisselen. Bij elke druk op de knop, wordt de kleur aangepast in een 
bepaalde volgorde. Houd de knop 5 seconden ingedrukt voor automatische kleurenwisseling. 
Bij deze stand is het van belang dat het schakelpaneel aan de adapter is aangesloten. Het 
schakelpaneel gaat in deze stand namelijk sneller leeg. 



 

 
 

 
Normale gebruik 
Voor normaal gebruik –  zet de producten aan en kies een kleur om de producten te laten kleuren. 
Met een normale druk op de knop, schakelt het schakelpaneel de bubbels van de bubbelunit aan of 
uit doormiddel van de Bubbles knop. Als u een kleurenknop wat langer inhoudt, gaan alle producten 
weer terug naar de standaard modus.  
 
Er zit geen timer voor de kleurenwisseling, dus als u bijvoorbeeld de kleur rood kiest, zal de kleur 
rood blijven.  
 
Meerdere gebruiken 
Als u twee schakelpanelen in één ruimte wilt gebruiken, maar deze afzonderlijk wilt bedienen, volg 
dan de volgende stappen: 
 
1. Bij alle producten die u wilt bedienen met een bepaalde schakelaar houdt u de Pairing knop 
minimaal 7 seconden ingedrukt. Het product begint te knipperen in een roze kleur. (Als u de Pairing 
functie uit wilt zetten, houdt u de knop opnieuw 7 seconden ingedrukt, Let op deze stap is voor het 
product, niet voor het schakelpaneel.) 
 
2. Zodra alle producten die u wilt bedienen roze knipperen, beslist u welk kanaal u wilt gebruiken. Er 
zijn 5 kanalen, rood, groen, blauw, geel en wit – een voor elke gekleurde knop.  
 
3. Bijvoorbeeld als u het rode kanaal wilt gebruiken, drukt u op de Pairing knop aan de zijkant van het 
schakelpaneel en drukt u op de rode knop. U dient dit zo kort mogelijk in te drukken anders zal het 
schakelpaneel overgaan tot sluimerfunctie en is de Pairing functie niet gelukt.  
 
4. Als het koppelen succesvol is verlopen, zullen de producten stoppen met knipperen in het roze. Als 
het knipperen niet stopt, probeer het dan opnieuw vanaf stap 3.  
 
5. U kunt nu alle producten die u heeft gekoppeld bedienen met het schakelpaneel.  
 
6. U kunt andere producten koppelen met een ander schakelpaneel door gebruik te maken van het 
groene kanaal. In totaal kunt u 5 schakelpanelen in een ruimte gebruiken en deze allemaal apart 
programmeren.  
 
7. Om de Pairing functie van een product uit te zetten, houdt de Pairing knop dan 6 seconden 
ingedrukt. Op deze manier zal het product overgaan op de automatische functie.  
 
8. Om alle producten los te koppelen van een bepaald kanaal, houdt u de Pairing knop en de Bubbles 
knop ingedrukt. Alle producten zullen dan overgaan op de automatische functie en het schakelpaneel 
gaat over naar het standaard kanaal. 
 
9. Om alle producten van alle kanalen te ontkoppelen, houdt u de Pairing knop minimaal 12 
seconden ingedrukt. Hierdoor wordt het kleurenschakelpaneel teruggezet naar de 
fabrieksinstellingen.  

 

  



 

 
 

 
8. Technische informatie 
Afmeting: 25 x 21 x 6 cm 
 
Elektronische informatie 
USB adapter voor het opladen 

 100-240Vac 50/60HZ 

 0.2A 

 5V 1A (5Watt) 

 Goedkeuringen: CE, UL, CUL 
 

Zes knoppen kleurenschakelpaneel 

 5V opladen via USB 

 2 x AAA NiMh oplaadbare batterijen 

 Goedkeuringen: CE – ROHS  

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.info/

